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bude vás zaujímať...

Vážení občania,
tohtoročné krátke leto, ale zato pekná jeseň, nám umožnili rozvinúť viacero investičných aktivít. Nie všetky sa darí úplne zosúladiť
s ďalšími potrebnými stavebnými prácami. Je to i z toho dôvodu, že každá aktivita je financovaná z iných zdrojov. Všetko je podmienené finančným zabezpečením.
Z obecného úradu sa postupne vybudoval investorský útvar, ktorý pripravuje nielen nové projekty, ale i získava finančné dotácie
a následne ich aj realizuje. Snáď toto nadšenie pracovníkov OÚ bude pokračovať a výsledkom bude väčšia spokojnosť našich spoluobčanov.
Vedenie obce sa neustále snaží získavať ďalšie finančné zdroje na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Tieto financie sa získavajú
o to ťažšie, že na ich rekonštrukciu alebo opravu miestnych prakticky neexistujú žiadne granty EÚ. Snažíme sa ich získavať aspoň
z kapitoly cezhraničnej spolupráce. Oprava niektorých miestnych komunikácií sa dá realizovať až po napojení sa rodinných domov na
splaškovú kanalizáciu, a to z dôvodu, aby nedošlo k poškodeniu už zrealizovanej novej cesty. Niektoré miestne komunikácie, ktoré
boli doteraz opravené sú často poškodzované ťažkými prevozmi guľatiny nad rámec únosnosti cesty, preto vyzývame Združenie vlastníkov súkromných lesov, aby mali na zreteli i túto otázku. Chceme, aby cesta slúžila občanom dlhé obdobie a nezničila sa zbytočne za
pár mesiacov, alebo po prvých prevozoch ťažkými súpravami.
Stavby, ktoré sa realizujú
1. Cesta Vyšný koniec – osady na Zagrúni
2. Cesta III/01156 stredom dediny
3. MŠ – Ústredie – nadstavba budovy – 19 b. j.
4. Dom služieb – Varsavikov dom
5. Chodník – popri školskom areáli Základnej školy na Vyšnom konci
6. Revitalizácia centrálnej zóny obce
7. Stašov cintorín – riešenie nových vstupov
8. Sihla – výstavba rodinných domov
9. Výstavba osadových miestnych komunikácií na Zagrúni
a v osade U Benčíkov
10. Pretlaky pre inžinierske siete „cesta stredom dediny, cesta
popred Základnú školu Vyšný koniec a cesta od ObÚ po farský kostol“
11. Protipovodňová ochrana
12. Oprava mosta 002 U Miškov a oprava štátnej cesty I/12
13. Preloženie vzdušného vedenia NN napätia do zeme od
obecného úradu po farský kostol
14. Preloženie vedenia vysokého napätia od objektu MŠ Ústredie I. etapa
15. Geologický prieskum zemných opevnení a reduty na Valoch
Stavby, ktoré sa pripravujú
1. Kultúrny dom Vyšný koniec – prestavba budovy na nájomné byty
2. Vodovod do osady Slivkov a Mojov
3. Benčíkov potok
4. Výstavba multifunkčného ihriska a detského ihriska v športovom areáli
5. Výstavba multifunkčného ihriska pri Základnej škole - Vyšný koniec
6. Rekonštrukcia cesty U Romancov (cezhraničná spolupráca SR – ČR)
7. Rekonštrukcia cesty do Vorkov (cezhraničná spolupráca SR – ČR)
8. Výstavba parkoviska pred obecným úradom
9. Parkovisko na Kubínovom cintoríne
10. Rekonštrukcia podláh v Základnej škole - Vyšný koniec
11. Rekonštrukcia mostov 004 a 005 (U Kríža a ponad Benčíkov potok)
12. Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité (informácia)
13. Diaľnica D3 Skalité – hranica SR/PR

Stavby, ktoré sa realizujú
1. Cesta Vyšný koniec – osady na Zagrúni
Cesta po rekonštrukcii sa skolaudovala a odovzdala do užívania. Stavebné práce prebiehali počas veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok. Prudké prívalové dažde viackrát poškodili už zrealizované práce. Keďže cesta je umiestnená v zložitom horskom
teréne, firma MBM Námestovo musela viackrát práce prerušiť. I cez tieto prekážky bola stavba dokončená v dobrej kvalite. Táto cesta
bude slúžiť tiež ako cyklotrasa. Bola budovaná v rámci cezhraničnej spolupráce SR – PR s 5%-nou spoluúčasťou obce. V niektorých
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miestach sme ju ešte rozšírili, aby sa docielila vyššia bezpečnosť. Tieto naviac práce navyše boli financované z rozpočtu obce
a úverových zdrojov. 90% celkových nákladov na rekonštrukciu tejto cesty bolo získaných vďaka veľmi dobrej cezhraničnej spolupráci a aktivitám, ktoré robí naša obec na Trojmedzí.
2. Cesta III/01156 stredom dediny
Je to stavba, ktorá sa v súčasnej dobe realizuje – nový živičný povrch vozovky, oprava mostových konštrukcií, nové odvodňovacie
žľaby popri ceste, vybudovanie nového odvodnenia s vyústením do rieky, vybudovanie chodníka v niektorých častiach obce popri
ceste III/01156.
3. MŠ – Ústredie – nadstavba budovy – 19 b. j.
V tomto období finišujú práce vo vnútorných priestoroch. Dokončili sa práce na vonkajšej fasáde celej budovy, zateplení a výmene
okien. Následne chceme obnoviť vnútorné priestory zdravotného strediska. Zateplením celého objektu sa značne znížia náklady na
vykurovanie v zimnom období. Byty budú odovzdané do užívania na začiatku januára budúceho roku.
4. Dom služieb – Varsavikov dom
Tento objekt sa nachádza priamo v centre obce. Získala sa finančná dotácia na výmenu okien, zateplenie obvodových stien a farebné
riešenie fasády. Realizáciou tohto diela pribudne ďalší pekný objekt.
5. Chodník – popri školskom areáli Základnej školy na Vyšnom konci
Zvýšenie bezpečnosti v tejto časti obce riešime vybudovaním chodníka s osvetlením. Potrebné inžinierske siete, ktoré boli vedené
vzduchom sme zabudovali do zeme. V súvislosti s rekonštrukciou miestnej komunikácie na Zagrúnie, v tomto úseku budeme musieť
zabudovať spomaľovacie pruhy pre osobnú dopravu, ak sa i naďalej bude prekračovať povolená rýchlosť. V súčasnej dobe prebieha
rokovanie medzi obecným úradom a vlastníkmi bytov v školskej bytovke o posunutí plotu. V záujme vyššej bezpečnosti, ktorá bude
po realizácii tohto chodníka, žiadame vlastníkov bytov o ústretovosť pri rokovaní s vedením obce.
6. Revitalizácia centrálnej zóny obce
Konečne začala i táto dlho očakávaná stavba, ktorá okrem estetiky prinesie i vyššiu bezpečnosť v centre obce na ceste III/01156, ktorá
je značne frekventovaná. V rámci tejto stavby vznikne pri farskom kostole priestor na stretávanie sa ľudí, posedenie mamičiek s deťmi
a pri hodových slávnostiach a iných významných udalostiach i možnosť vystúpenia umeleckých kolektívov. Celú túto stavbu chápeme
ako I. etapu, ktorá pozostáva z rekonštrukcie a revitalizácie spevnených plôch o rozlohe 239 m2, zelených plôch o rozlohe 3045 m2,
výstavby 1 lávky pre peších, 18 ks verejných osvetlení, 475,35m zrekonštruovaných a vybudovaných chodníkov, 84 m zrekonštruovaných miestnych komunikácií, 1 vybudované verejné WC a 29 vybudovaných parkovacích miest.
7. Stašov cintorín – riešenie nových vstupov
Chceme pokračovať v budovaní chodníkov do novej časti cintorína, aby sme pripravili dôstojný priestor na budúce hroby. Esteticky
ho doplníme zeleňou a nízko rastúcimi okrasnými drevinami. V budúcnosti plánuje obec odkúpiť pozemky, ktoré sú medzi cintorínmi
- Miškovým a Stašovým.
8. Sihla – výstavba rodinných domov
V spodnej časti zástavby je desať pozemkov, ktoré sú k dnešnému dňu už všetky predané. Na piatich z nich sa realizujú stavebné práce. V hornej časti je voľných ešte päť pozemkov, dva pozemky o rozlohe 970 m2, dva pozemky o rozlohe 1114 m2 a jeden pozemok
o rozlohe 763 m2.
9. Výstavba osadových miestnych komunikácií na Zagrúni a v osade U Benčíkov
Občania, ktorí žijú v týchto osadách, sú vzdialení od centra obce majú ďalej do školy, obchodu, k lekárovi na poštu a v zimnom období sťažený prístup k rodinným domom. Preto OZ rozhodlo, že pri výstavbe miestnej komunikácie na Zagrúnie sa zrealizujú bočné
napojenia aspoň najdôležitejších osadových ciest. Niektoré sa už zrealizovali a niektoré ešte treba pripraviť na pokrytie živičným
povrchom.
10. Pretlaky pre inžinierske siete „cesta stredom dediny, cesta popred Základnú školu - Vyšný koniec a cesta od ObÚ po farský kostol“
V súvislosti s výstavbou miestnej komunikácie cez stred dediny a na Zagrúnie sme do telesa cesty zabudovali na viacerých miestach
chráničky, do ktorých sa postupne umiestnia inžinierske siete – ide najmä o káble NN napätia, kamerových systémov, verejného osvetlenia, prípadne plynu a vodovodu. Tieto práce sú financované z rozpočtu obce, ale nevyhnutné z hľadiska ďalších investičných zámerov. Tieto pretlaky sa zrealizujú následne aj v časti obce: obecný úrad - farský úrad.
11. Protipovodňová ochrana
Vládou schválený Program revitalizácie krajiny sa prevádza i v našej obci. V rámci týchto prác je zamestnaných 10 ľudí. Rieši revitalizáciu územia a zadržiavanie vody v ňom, pretože naše ekosystémy sú tak veľmi poškodené, že krajina vo veľkej miere stratila schopnosť zadržiavať vodu. To, že celý proces je spojený so znižovaním povodňových rizík, je len na to nadviazaný pozitívny efekt. Realizáciou vodozádržných opatrení robíme však aj prevenciu pred suchom, pretože spomaľujú odtok vody z krajiny. Vodný režim revitalizovaného územia sa postupne zlepší, voda z neho odteká postupne a zabraňuje jeho veľkému vysušeniu. Opatrenia navyše pomáhajú
tlmiť erózne procesy.
12. Oprava mostu 002 U Miškov a oprava štátnej cesty I/12
Po vypracovaní projektovej dokumentácie a odsúhlasení rozpočtu na túto rekonštrukciu v súčasnej dobe bolo vydané stavebné povolenie a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní prebieha súťaž na budúceho zhotoviteľa na tieto práce. Pôvodne sme predpokladali,
že zahájenie stavebných prác sa začne v 08-09/2011. Teraz sa však dostávame do časového horizontu ročného obdobia, ktoré nie je
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práve najvhodnejšie na realizáciu. Čo je však potešiteľné, Slovenská správa ciest vymenila živičný povrch na štátnej ceste v úseku
Vyšného konca. Táto cesta je v niektorých úsekoch vplyvom zosuvu prelomená, a preto v ďalšom období na stabilizáciu svahu budú
vybudované oporné steny a následne vymenený živičný povrch.
13. Preloženie vzdušného vedenia NN napätia do zeme od obecného úradu po farský kostol
V súvislosti s realizáciou stavby „Revitalizácia centrálnej zóny obce“ je nutné premiestniť vzdušné vedenie NN napätia do zeme. Docielime tak v priestore od obecného úradu po farský kostol územie, v ktorom bude terajšie osvetlenie, vedené po betónových stĺpoch,
nahradené nízkymi pouličnými lampami. Ak sa preukáže potreba viesť osvetlenie i na druhej strane ulice, realizácia sa vykoná v II.
etape.
14. Preloženie vedenia vysokého napätia od objektu MŠ Ústredie I. etapa
Pri objekte MŠ Ústredie je v tesnej blízkosti umiestnené vedenie vysokého napätia. Projektanti v minulosti nie príliš citlivo zvážili
trasu vysokého napätia, keď ju umiestnili do centra dediny. Preložiť ho vyžaduje vynaložiť značné finančné náklady. V rámci I. etapy
odkloníme trasu vysokého napätia na breh rieky a elektrické drôty nahradíme káblom. V ďalších etapách ju postupne presunieme do
inej zóny, aby nepôsobila tak rušivo, ako je to v súčasnosti. Centrum obce je verejný priestor a verejné priestory sa týkajú každého.
Ovplyvňujú kvalitu nášho života oveľa viac než si uvedomujeme a každý sa svojím spôsobom podieľame na tom, ako vyzerajú a ako
fungujú.
15. Geologický prieskum zemných opevnení a reduty na Valoch
Obec získala finančnú dotáciu na archeologický prieskum týchto objektov, ktoré boli budované v 16. a 17. storočí. V súčasnosti Archeologický ústav Nitra zahájil tento prieskum, ktorý nám poodhalí našu minulosť a bude pozostávať zo zamerania reduty a podrobnej
dokumentácie všetkých zistených archeologických a geodetických súvislostí. Chceme, aby nálezy boli dlhodobo zapožičané obci Čierne. Súbežne s týmito aktivitami prebieha i dohľadanie všetkých dokumentov vo Viedenskom vojenskom archíve.

Stavby, ktoré sa pripravujú:
1. Kultúrny dom Vyšný koniec – prestavba budovy na nájomné byty
Rekonštrukciou tejto budovy sa vytvorí 19 nájomných bytov. Celý objekt, ktorý sa v minulosti staval v akcii Z, tak nájde svoje ďalšie
využitie. Navyše sa vytvorí pekná budova, ktorá spolu s vedľajšou viacúčelovou budovou Ing. Pavla Cypricha bude tvoriť budúce
námestie. V súčasnej dobe ešte prebiehajú rokovania s rodinou Pachtovou a rodinou Jurgovou o výmene, resp. odkúpení časti pozemkov. Obe rodiny sú veľmi ústretové v tejto otázke. Realizáciou prestavby objekt harmonicky zladí túto zastavanú časť obce Vyšného
konca.
2. Vodovod do osady Slivkov a Mojov
Nedostatok vody v týchto osadách chceme riešiť vybudovaním vodovodu, ktorý bude zásobovaný čerpacím systémom zo súčasnej
vedenej vetvy na Zagrúnie. Na tento účel obec odkúpila od občanov plochu pod budúcim vodojemom a urobila zmluvu o vecnom
bremene so subjektom SKI Centrum Čierne, s.r.o. cez pozemky, ktorými vodovodné potrubie bude prechádzať. Z vodojemu nad osadou U Moji bude voda gravitačným potrubím napojená k rodinným domom. Taktiež jedna vetva tejto stavby bude vedená samostatne
do osady U Vodárne.
3. Benčíkov potok
Tento projekt rieši úpravu koryta a brehu potoka, ktoré budú v niektorých častiach spevnené drevom a kameňom. Celá stavba je navrhnutá na ochranu proti storočnej vode. V súčasnej dobe je projektová dokumentácia prakticky hotová. Z hľadiska súťažných podmienok, ktoré sú v grantoch EÚ, sa pri podaní žiadosti vyžaduje i list vlastníctva – majetko-právne vysporiadanie. Preto žiadame občanov zárubku, ktorým tento potok preteká o ústretovosť. Celý potok sa geodeticky zameral, ale plocha, ktorou preteká a pri vyššej
hladine i plocha brehu nie je majetko-právne vysporiadaná. Ak má byť tento projekt úspešný, je nutné majetko-právne vysporiadanie
na základe zmluvy o budúcej zmluve medzi občanom a Slovenským vodohospodárskym podnikom. Tento projekt chceme urýchlene
zaradiť do súťaže. Je to nutné i z hľadiska, v akom sa nachádza – nespevnené brehy, erózia pôdy.
4. Výstavba multifunkčného ihriska a detského ihriska v športovom areáli
Vybudovanie multifunkčného ihriska s osvetlením, na ktorom bude možné prevádzkovať viaceré športy – futbal, hádzaná, tenis, volejbal, nohejbal, basketbal. Pred reštauráciou bude vybudované detské ihrisko s oplotením a lavičkami.
5. Výstavba multifunkčného ihriska pri Základnej škole - Vyšný koniec
Vybuduje sa multifunkčné ihrisko s osvetlením v areáli za základnou školou, v budúcnosti bude doplnené o ďalšie športoviská. Na
ihrisku bude možné prevádzkovať tie isté druhy športov, aké budú na multifunkčnom ihrisku v športovom areáli.
6. Rekonštrukcia cesty U Romancov (cezhraničná spolupráca SR – ČR)
Účelom projektu je rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorá sprístupňuje jestvujúcu zástavbu rodinných domov. Komunikácia je
riešená ako jednopruhová, obojsmerná o šírke v spevnení minimálne 2,5 m. Návrh rekonštrukcie predpokladá prestavbu miestnej komunikácie s vybudovaním nového podkladu a krytu, s doplnením a obnovením povrchového a podpovrchového odvodňovacieho
systému.
7. Rekonštrukcia cesty do Vorkov (cezhraničná spolupráca SR – ČR)
Účelom tohto projektu je prestavba miestnej komunikácie do Vorkov. Táto cesta sa napája na teraz rekonštruovanú cestu Vyšný koniec – Zagrúnie. V súčasnosti je cesta do Vorkov s nedostatočnou konštrukciou vozovky, s provizórnou úpravou drveného kameniva
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a zostatkom penetračného makadamu. Návrh projektu pozostáva z zrekonštrukcie podkladu a krytu vozovky s odvodnením. Táto
miestna komunikácia už raz bola zaradená do grantových súťaží v rámci cezhraničnej spolupráce SR – PR, ale nezískala potrebný
počet bodov. Opätovne sa po roku o to snažíme, tentokrát v rámci grantu SR – ČR.
8. Výstavba parkoviska pred obecným úradom
Sústredenie viacerých úradov, inštitúcií, pošty, obchodu, domova dôchodcov a ešte i prítomnosť samotnej štátnej cesty I/12, ktorá je
i medzinárodná vyžaduje, aby obec rozšírila vo viacerých etapách parkovisko pred obecným úradom. Táto úloha je o to zložitejšia, že
si vyžaduje odkopanie a odvoz veľkého množstva zeminy. Je to finančne náročná stavba, ale veľmi potrebná.
9. Parkovisko na Kubínovom cintoríne
Súčasnú parkovaciu plochu treba pokryť živičným povrchom alebo dlažbou. Pozdĺž parkoviska vybudovať oporný múr a v strede
schodisko ku Domu rozlúčky. Pred samotným objektom Domu rozlúčky zväčšiť plochu. V ďalšej etape opraviť múry oplotenia cintorína.
10. Rekonštrukcia podláh v Základnej škole - Vyšný koniec
Po celkovej rekonštrukcii obalových konštrukcií tejto budovy chceme opraviť opotrebované a poškodené podlahy v niektorých triedach. Projekt rieši výmenu podláh v triedach za liaty betón.
11. Rekonštrukcia mostov 004 a 005 (U Kríža a ponad Benčíkov potok)
V súčasnej dobe sa spracováva projektová dokumentácia na úplnú rekonštrukciu mostov 004 – u Kríža a mostu 005 – ponad Benčíkov
potok. Obidva mosty sú umiestnené v telese štátnej cesty I/12. Rekonštrukcia bude pozostávať z úplného odstránenia dnešných kamenných klenbových mostov a ich nahradením novými oceľovými klenbovými mostami. V rámci tejto rekonštrukcie budú vybudované v náväznosti na tieto objekty i oporné steny. Rekonštrukcia týchto mostových objektov je naplánovaná na rok 2012.
Projekt I/12 Svrčinovec – hranica SR/PR – „odstránenie nevyhovujúcich parametrov“ rieši opravu havarijného stavu na vybraných
úsekoch tejto cesty. V súčasnosti sa vykonáva monitoring aktuálneho stavu povrchu cesty a na základe vyhodnotenia vykonaných
vrtov budú navrhnuté i potrebné opatrenia. Cesta I. triedy I/12, ktorá prechádza i cez našu obec Čierne, nespĺňa šírkové normové parametre pre cestu I. triedy. Stabilizácia tejto cesty a nevyhnutné opravy povrchu budú navrhnuté len na súčasnom cestnom telese, nakoľko v prípade rozšírenia tejto cesty by bolo nutné realizovať majetko-právne vysporiadanie a výkupy dotknutých pozemkov. I po
zrealizovaní navrhnutých opráv sa v úseku Svrčinovec – Skalité neodporúča povolenie prejazdu vozidiel s hmotnosťou nad 7,5 tony.
12. Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité (informácia)
Tento úsek má dĺžku 12 282 m a je navrhnutý ako štvorpruh v kategórii D 24,5. Trasa diaľnice je vedená úpätím Javorníkov, mimoúrovňovo križuje železničnú trať Žilina – Bohumín, cestu I/11 prostredníctvom križovatky Svrčinovec, za ktorou vchádza do tunela
Svrčinovec s dĺžkou pravej rúry 420 m a ľavej rúry 425 m. Za tunelom je vedená striedavo mostnými objektami, zárezmi a násypmi.
Nad obcou Skalité prechádza trasa tunelom Poľana s dĺžkou pravej rúry 889 m a ľavej rúry 892 m a končí na začiatku rozostavaného
úseku diaľnice. Dňa 20. 12. 2010 bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 1. 2011. Na úseku Svrčinovec – Skalité je celkový počet identifikovaných vlastníkov cca 2700, z toho 2040 je majetko-právne vysporiadaných, 460 zmlúv je
rozoslaných vlastníkom, 200 je zomrelých. Nezistených vlastníkov je cca 3 000, ktorých bude zastupovať pri výstavbe Slovenský
pozemkový fond. Obce Čierne, Svrčinovec a Skalité sú ochotné pomôcť a podieľať sa na urýchlení ukončenia majetko-právneho
vysporiadania na katastrálnom území obcí a taktiež prisľúbili pomoc pri uzatváraní zmlúv s občanmi. Úsek D3 Svrčinovec – Skalité
vzhľadom na prognózu dopravnej záťaže bude postačujúce na najbližších 20 rokov realizovať v polovičnom profile, avšak výkup
pozemkov sa bude realizovať v celom profile diaľnice.
13. Diaľnica D3 Skalité – hranica SR/PR
Úsek dĺžky 3 175 m v polovičnom profile diaľnice je rozostavaný od roku 1997, v roku 2010 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre dobudovanie druhého profilu diaľnice. V súčasnosti sa zabezpečujú podklady potrebné k žiadosti
o vydanie územného rozhodnutia a vypracováva sa štúdia dočasného pripojenia zrealizovaného polovičného profilu dialnice D3 od
úseku od štátnej hranice po Skalité na existujúcu cestu I/12 Čadca – Skalité, štátna hranica.

Turistická ubytovňa Magistrál Čierne
Tento objekt obec budovala v akcii Z pre spotrebné družstvo Jednota Čadca. Po nežnej revolúcii došlo k odstúpeniu od zmluvy
a budova, v ktorej je reštauračná i lôžková časť ostala obci. V roku 1992 bol Hotel Magistrál odovzdaný do užívania. Staval sa
z materiálov, ktoré boli vtedy dostupné na trhu. Celý objekt sa v roku 2001 splynofikoval. Cena 1 m3 plynu bola 2,- SK. Po dvadsiatich rokoch užívania sa táto budova a jej zariadenie opotrebovalo. Po zmene zákonov musel byť tento objekt preklasifikovaný zo
zaradenia hotel na turistickú ubytovňu. I tento subjekt však musí spĺňať určitý štandard. Obec od začiatku tieto služby zabezpečovala
cez prenajímateľov – cez osoby alebo subjekty, ktoré mohli takéto reštauračné služby prevádzkovať. Poskytovali obci dobré služby –
konali sa tu viaceré cezhraničné konferencie, svadby, oslavy životných jubileí aj kary. Keďže objekt na I. a II. poschodí mal i lôžkovú
časť, tak pri rekonštrukcii železničnej trate Čadca – Zwardoň poskytoval ubytovanie a súbežne i stravovanie robotníkom. Po ukončení
týchto stavebných prác zostala lôžková časť prázdna. Sporadické ubytovanie turistov alebo hostí ktorí boli na svadbe nenahradili pôvodný príjem za ubytovanie. Ceny energií sa neustále zvyšovali, pri plyne z pôvodných 2,- SK na dnešných 0,50 €, čím sa výrazne
zmenili podmienky na prevádzkovanie takéhoto typu zariadenia. Hlavne v zimnom období boli náklady na vykurovanie alebo aspoň
temperovanie objektu značné, čo príjmy z reštauračných služieb nepostačovali vykryť. Turistická ubytovňa po dvadsiatich rokoch
užívania potrebuje veľkú rekonštrukciu, aby mohla i naďalej poskytovať služby, pre ktoré bola postavená. Obec tieto finančné prostriedky nemá. Vlastné finančné zdroje chce využiť predovšetkým na dokončenie rekonštrukcie miestnych komunikácií, výstavbu
bytov, budovanie detských a viacúčelových ihrísk. Na získanie finančných prostriedkov z európskych grantov pre rekonštrukciu také-
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hoto typu turistického zariadenia nespĺňame podmienku – aspoň 50 tisíc prenocovaní v predchádzajúcom kalendárnom roku. Keďže
turistický ruch je ešte veľmi slabý, výstavba D3 zatiaľ stagnuje, začal sa preberať ako jeden z možných variantov odpredaj budovy.
Po dlhých úvahách , prepočtoch, ale i prieskume, či sa nedajú získať finančné nenávratné dotácie v objeme 500 až 650 tis. € na rekonštrukciu, sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo tento objekt ponúknuť na predaj. Podmienkou bolo, že nový majiteľ zachová všetky služby, ktoré tu pôvodne boli. Každú kúpu alebo predaj nehnuteľností /t.j. stavieb a pozemkov/ schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Na svojom zasadnutí dňa 28. 6. 2011 schválilo odpredaj tejto budovy. Z 10 prítomných poslancov 9 hlasovalo ÁNO, 1 poslanec sa
ZDRŽAL. Starosta obce nehlasuje. Osobne si však myslím, že na základe skutočností, ktoré som opísal, bolo rozhodnutie OZ predať
budovu TU Magistrál najlepším riešením. Nový majiteľ doniesol požadovaný finančný kapitál. V súčasnej dobe je časť objektu už po
rekonštrukcii. Na prízemí sa vytvoril priestor pre spoločenské akcie a pre reštauračnú činnosť. TU Magistrál už poskytuje služby pre
Vás - občanov. Novému majiteľovi spoločne s poslancami prajem, aby mu vydržal elán a nadšenie, s akým sa do rekonštrukcie takéhoto veľkého objektu pustil. Pri budovaní diaľnice D3 chceme našu obec prepojiť miestnou komunikáciou na Hrčavu a Jaworzynku,
čo je jeden z predpokladov nárastu turizmu. Verím, že tento objekt bude poskytovať kvalitné služby, ktoré turista i občan očakáva.
Sme teda spoločne na začiatku dlhej cesty s jasným cieľom.
Finančné prostriedky získané za predaj budovy TU Magistrál sú kapitálové príjmy, o ich použití rozhodne obecné zastupiteľstvo.
Môžu sa použiť na rekonštrukciu ciest alebo budov, výkup pozemkov na výstavbu, alebo na 5%-né spolufinancovanie spoluúčasti
obce pi európskych grantoch. Možností je teda veľa. A opäť o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo.

III. ročník slávenia sv. omše na Trojmedzí
Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu slávenia sv. omše na Trojmedzí. Stálo to veľa úsilia mnohých ľudí, ale
výsledkom bola pekná prezentácia našej obce a Slovenska. Ďakujem pracovníkom TES, firme BLESK, ktorá zabezpečila rozvody NN
napätia pre ozvučenie, spolupracovníkom z Obecného úradu, hasičom z Čierneho a Svrčinovca, poľovníckemu združeniu, ženám
a mládeži v krojoch, miništrantom, ktorí niesli sochu Panny Márie, folklórnej skupine OZVENA, p. Getinovej a skupine osôb okolo
nej. Po skončení nasledoval kultúrny program z jednotlivých regiónov a pre účinkujúcich bolo pripravené chutné občerstvenie. Osobitne chcem poďakovať zástupcovi starostu obce Čierne p. Ďuricovi za moderovanie celého priebehu a starostovi Hrčavy Petrovi
Staňovi za zabezpečenie pohostenia pre duchovných a pozvaných hostí.

Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Oznam
Obec Čierne realizuje prestavbu štátnej cesty II/01156 (cesta stredom obce). Práce finišujú a začína sa s pokladaním asfaltového krytu. V tejto súvislosti chceme oboznámiť občanov a iné dotknuté osoby a organizácie, že predbežne
v termíne od 19.10.2011 do 31.10.2011 sa bude cesta v celej šírke uzatvárať po určitých úsekoch z dôvodu pokladania
konečnej vrstvy asfaltového koberca.
Podrobné informácie o konkrétnych úsekoch uzávierky budú podávané Obecným úradom Čierne priebežne. Aj touto
cestou chceme zdvorilo požiadať dotknutých občanov a organizácie o ústretovosť a pochopenie. Náhradou za to bude
pekná cesta bez dier a výmoľov.
JUDr. Jozef Potočár, prednosta Obecného úradu

Cintorínske poplatky
Príspevková organizácia TES Čierne, 023 13 Čierne 189

Vážení spoluobčania,
mnohým z Vás bude poštou doručené oznámenie o uplynutí doby nájmu alebo rezervy pre hrobové miesta na našich cintorínoch. Na základe Všeobecné záväzného nariadenia obce Čierne č. 4/2010 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská
a dom smútku - cenník poskytovaných služieb, ktoré bolo schválené dňa 23.11. 2010 a účinné od 1.1. 2011 je potrebné
užívacie právo predĺžiť na ďalších 15 rokov:
- obnova / predĺženie / užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu na dobu 15 rokov pre jednohrob: 15,- €,
- rezervovanie miesta pre hrob alebo urnu do budúcna, ak je už jedno miesto obsadené na dobu 15 rokov: 18,- €,
- poplatok za detský hrob na 15 rokov : 6 €.
Žiadame Vás, aby ste sa dostavili do 31.10. 2011 do Obecnej knižnice v Čiernom , ktorá je presťahovaná
v priestoroch ZŠ s MŠ - Vyšný koniec vždy: pondelok, streda, piatok v čase od 8:00 – 11:00 hod.

ČAS

str. 7

bude vás zaujímať...

V prípade, že za toto miesto už nechcete ďalej platiť, je potrebné spísať čestné prehlásenie, že hrobové miesto je voľné
pre ďalšieho zomrelého. Ak už máte zaplatený poplatok , prineste so sebou potvrdenku, nájomnú zmluvu. Za vzniknuté
nedorozumenie sa vopred ospravedlňujem.
Vybavuje: Iveta Bobulová, prac. Príspevkovej organizácie TES Čierne, kontakt: 041/43 73 183, mobil: 0908 838 346

Potravinovú pomoc zabezpečujú vybrané subjekty charity, nie samospráva!
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR realizuje
v roku 2011 program distribúcie potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby. Cieľom programu je pomôcť osobám v núdzi
tým, že im budú bezplatne poskytnuté potraviny, a to
v maximálnom množstve 20 kg pšeničnej hladnej múky a 20
kg bezvaječných cestovín. Potravinová pomoc sa konečným
príjemcom distribuuje bezodplatne. V prípade, že Pôdohospodárska platobná agentúra zistí akékoľvek porušenie, bude
postupovať v zmysle platných právnych predpisov a zo zneužitia tejto pomoci vyvodzovať sankčnú zodpovednosť.
Vážení spoluobčania,
upozorňujeme, že potraviny môžu byť distribuované len prostredníctvom schválených charitatívnych organizácií, ktoré
zabezpečujú kompletnú agendu. Táto aktivita nie je kompetenciou obce, preto je potrebné so všetkými otázkami

a problémami obracať sa na, pre našu obec schválenú, charitatívnu organizáciu. Tu sú jej kontakty:
Potravinová banka Slovenska, o.z. Bočná 2, 040 01 Košice
- poštová adresa:
kpt. Nálepku 19, 082 71 Lipany
- zodpovedný za potravinovú pomoc:
Mgr. Marko Urdzik, tel. 0907/534 441, fax: 051/4572549,
e-mail: urdzik@centrum.sk
Obec Čierne pri tejto potravinovej pomoci zabezpečovala len
zoznam záujemcov o túto pomoc a kontrolu spĺňania ministerstvom stanovených kritérií. Ten zoznam bol uzatvorený
31.08.2011. Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín bude
oznámené prostredníctvom charitatívnej organizácie. Všetky
informácie budú sprístupnené prostredníctvom obecného
rozhlasu, vyhlásenia v kostole, web stránky.
Ďakujeme za pochopenie.
Bc. Mária Benčíková

Drobné právne rady
Rozhodnutie 911/1932 úradnej zbierky rozhodnutí NS ČSR hovorí, že pokiaľ je spoluvlastníctvo v pozemkovej knihe len formálne (po ROEP-e to platí aj o spoluvlastníctve k parcelám EKN, ktoré zodpovedajú pôvodným pozemnoknižným parcelám)
a v skutočnosti si každý zo spoluvlastníkov dlhodobo drží a užíva svoju, v prírode reálne vydelenú nehnuteľnosť, potom môže
žiadať určiť vlastnícke právo k reálne vydelenej nehnuteľnosti a nie k spoluvlastníckemu podielu.
Podmienky, ktoré musí splniť:
1. K deľbe muselo dôjsť do roku 1950 medzi pôvodnými PKN spoluvlastníkmi.
2. Od deľby spoluvlastník a jeho právni nástupcovia (deti, vnuci,...) užívali nehnuteľnosť nerušene a dobromyseľne až doteraz (nikto z ostatných spoluvlastníkov si nerobil nároky do ich pozemku). Skutočnosť, že nehnuteľnosť bola alebo je
v družstve, nie je prekážkou.
3. Užívali nehnuteľnosť ako svoje vlastníctvo (sami s rodinou si ju obrábali, úroda patrila len im, nedelili sa o úrodu
s ostatnými spoluvlastníkmi podľa podielov, platili kontingenty, daň z celej nehnuteľnosti, nie z podielov).
4. Na reálne vydelenú nehnuteľnosť je potrebné vyhotoviť geometrický plán, bez ktorého nie je možné parcelu zapísať na
list vlastníctva do stavu CKN. Je potrebné rešpektovať, aby si vlastník dal do GP zakresliť parcelu, ktorú skutočne vlastnil (aby si v GP nezväčšil parcelu, neposunul hranice a pod., lebo v takom prípade by zodpovedal aj za škody vlastníkovi,
ktorému zasiahol do jeho parcele) GP musí byť aktuálny = nový, resp. aktualizovaný Správou katastra v Čadci, aby medzitým nedošlo k iným zápisom, pretože v takom prípade by bolo rozhodnutie súdu, alebo notára nevykonateľné.
Vlastník by nemohol byť zapísaný na list vlastníctva.
5. Vydeleným parcelám v prírode do roku 1950 v našej lokalite zodpovedajú mapy EN pred THM a parcele EN pred THM,
podľa ktorých spoluvlastníci mali v prírode parcely označené medzami. Mapy EN pred THM sú dôkazom, že v prírode
bola celá pozemnoknižná PKN (teraz EKN) podelená na parcely EN pred THM. Teda, že došlo fakticky k zrušeniu spoluvlastníctva, ktoré existuje po zrušení len formálne. Ak parcely naozaj patrí výlučne vášmu spoluobčanovi, netreba mu
robiť problémy len preto, že ste formálne uvedení ako spoluvlastníci, hoci viete, že „100 rokov“ parcelu užíval on a jeho
rodina a nie vy. Majte na pamäti, že aj vy budete chcieť určiť vlastnícke právo k svojim nehnuteľnostiam. Navzájom sa
potrebujete. Máte právo žiadať náhradu trov v súdnom konaní, ale vzhľadom k uvedenému doporučujem byť ľudský, to-
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lerantný a myslieť na to, že aj vy budete potrebovať, aby vám ostatní spoluvlastníci dosvedčili, že ste výlučným vlastníkom.
Mapy EN pred THM má k dispozícii obec, resp. Správa katastra Čadca (archív). Obec má k dispozícii aj evidenčné listy
na meno občanov, z ktorých je zrejmé, ktoré parcely EN pred THM boli vedené na jednotlivých občanov a kto platil daň,
kontingent.
Správa katastra Čadca vydá potvrdenie, že novovytvorená parcela v GP je čo do hraníc pozemku a čo do výmery pozemku zhodná s pôvodnou parcelou EN pred THM, teda že občan nechce viac ako vlastnil. Potvrdenie môže vystaviť
s identifikáciou aj geodet, ktorý vyhotovuje GP. To je zároveň dôkazom toho, že parcela CKN nevznikla od dátumu vyhotovenia geometrického plánu, ale že vznikla reálnou deľbou v dávnej minulosti, len mala iné parcelné číslo – EN pred
THM.
Za týchto okolností sa deľba v prírode a zámeny do roku 1950 považujú za rovnocenný titul nadobudnutia vlastníckeho
práva. K žalobe treba potom pripojiť aj ostatné tituly (ded. rozhodnutia, zmluvy a pod., resp. označiť dôkazy (svedkov
a pod.), že došlo k ústnemu daru, zámene,...). Dôkazom je aj výpoveď ostatných formálne vedených spoluvlastníkov,
ktorí dosvedčia, že si nerobia nároky do vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pretože nehnuteľnosť v reálne vydelenom
stave vlastnil, dlhodobo nerušene užíval občan, ktorý žiada určiť vlastnícke právo k svojej nehnuteľnosti (resp. právni
predchodcovia tohto občana).
Ak parcela EN pred THM zodpovedá na GP parcele CKN a je uvedená (EN) aj v ded. rozhodnutí, je pri splnení podmienok možný aj priamy zápis na LV bez žaloby na základe dedičského rozhodnutia ako titulu. Inak je potrebné osvedčenie
u notára, prípadne súdna žaloba, ktorú vám spíše advokát, alebo Centrum právnej pomoci, tel.č.041/700 25 75, 041/700
21 52. Rozdiel je v tom, že pri osvedčení si spoluvlastníkov vyhľadáte sami, žiadate súhlas, pričom SPF zastupuje neznámych spoluvlastníkov a súhlas nedáva. Súd zvolá spoluvlastníkov aj SPF sám.
Súdny poplatok za žalobu je 99.50 € bez ohľadu na počet pozemkov, ku ktorým chce navrhovateľ určiť vlastnícke právo.
Ak je viac navrhovateľov v tej istej žalobe, každý z navrhovateľov si platí súdny poplatok za určenie vlastníckeho práva
k svojim pozemkom. Je preto výhodné dať si v žalobe určiť vlastnícke právo k viacerým pozemkom za ten istý súdny
poplatok.
Aj keď sú vzťahy spoluvlastníkov založené na vzájomnej ústretovosti a dôvere, predsa len je dobré riadiť sa zásadou
„dôveruj, ale preveruj.“ Ostatní spoluobčania vás síce nemusia mať v úmysle oklamať, ale z neznalosti veci vám môžu
skomplikovať vaše vlastnícke vzťahy. Preto treba byť opatrný. EKN parcela je po ROEPe bývalá pozemnoknižná parcela
(PKN). Je to teda čo do výmery veľká parcela, z ktorej boli neskôr všetkým spoluvlastníkom vydelené parcely, ktoré
zodpovedajú parcelám EN pred THM. Nikto preto nemôže po vás chcieť, aby ste mu osvedčili, že vlastnil celú veľkú
parcelu EKN. Ak chce osvedčiť časť parcely EKN, ktorú má geometrickým plánom vyjadrenú v stave CKN, číslo tejto
parcely vám nemôže nič hovoriť, pretože ide o novovytvorenú parcelu, nové číslo. Žiadajte, aby vám uviedol miestny názov parcely (napr. U Lipy), aké číslo EN pred THM mala táto parcela, aby ste sa mohli na mape EN zorientovať, či sú
tvrdenia pravdivé.
V žalobe musia byť uvedení všetci spoluvlastníci, resp. ich právni nástupcovia. Na súd nemusia ísť všetci, stačí keď splnomocnia niekoho spomedzi seba k zastupovaniu. Na plnej moci nemusí byť overený podpis. Niektorí spoluvlastníci to
riešia tak, že písomne súdu oznámia, že si nerobia nároky do vlastníckeho práva navrhovateľa, súhlasia s návrhom
a požiadajú o ospravedlnenie neprítomnosti. Súhlasia s tým, aby súd konal a rozhodol v ich neprítomnosti. Podpis nie je
potrebné overiť. Ak však máte pochybnosti, je dobré sa na pojednávanie dostaviť, resp. žiadať obliadku na mieste samom, aby ste priamo v teréne videli, o ktorú parcelu ide.
Podotýkam, že výmera pozemkov nie je určujúca. Podstatné sú hranice pozemkov a uhly jednotlivých strán pozemkov.
Výmery pozemkov sú nepresné, preto sused nemôže zasahovať druhému susedovi do pozemku len preto, že mu chýba
výmera, aj keď hranice (medze) sú dlhoročne užívané a rešpektované. Vyvolal by tým len zbytočný susedský spor.
K preukázaniu vlastníckeho práva vám môžu poslúžiť všetky dôkazy, ktoré máte (identifikácia parciel, výpisy z PKN
vložiek, majetkové podstaty, dedičské rozhodnutia, kúpne, zámenné, darovacie zmluvy, potvrdenia obce, čestne vyhlásenia občanov a pod.).
Na spoluvlastníkov, ktorí sú v obci neznámi a nie je známy ich pobyt, vystaví obec potvrdenie. „Neznámych“ v konaní
zastupuje SPF Bratislava.
V súdnom konaní na rozdiel od konania o osvedčení pred notárom nie je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov. Ak
sú aj takí, ktorí nesúhlasia s tým, že navrhovateľ je vlastník, potom súd skúma a dokazuje všetky tvrdenia – súhlasné
i nesúhlasné a vydá rozhodnutie, ktorým buď určí , že navrhovateľ je vlastník, alebo návrh na určenie vlastníckeho práva
zamietne. Súd teda nie je viazaný súhlasom, nesúhlasom, len dôkazmi, ktoré sám zistí počas konania.
Je potrebné uviesť, že súdny poplatok za žalobu 99.50 € sa platí za súdne konanie do štátneho rozpočtu. Ak vás však
v konaní zastupuje advokát, ktorý vám spíše žalobu, platíte advokátovi odmenu vo výške, na ktorej ste sa dohodli. Ak sú
pre vás podmienky na oslobodenie od súdnych poplatkov (nízka majetková úroveň), môže vám žalobu napísať a v konaní
vás zastúpiť Centrum právnej pomoci (tel. č. 041/700 25 75, 041/700 21 52). Za osvedčenia vydané pred notárom určuje
výšku poplatku notár.
JUDr. Anna Plichtíková
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Sedembolestná Panna Mária.
Slovensko oslavuje Sedembolestnú Pannu Máriu ako svoju hlavnú patrónku. Často o nej hovorí, často sa k nej modlí, má
k nej úzky vzťah. Preto sa aj od nej učí, či už cieľavedome alebo podvedome; tak ako ľudia napodobňujú tých, ktorých
milujú, ako preberajú názory a zvyky od tých, s ktorými sa často stýkajú. Bolestná Matka pod krížom sa stala veľmi blízkou najmä ľuďom, ktorí v dejinách mnoho trpeli. Vedeli, že ona im rozumie.
V súčasnej dobe sa však Slovensku darí dobre a podobne ako ostatné krajiny Európy
žijúce v blahobyte sú aj Slováci v nebezpečenstve sústrediť sa iba na seba a svoju spokojnosť, dívať sa len na prítomnosť a nerobiť si starosti so zodpovednosťou pred ďalšími
generáciami či pred Bohom. Vďaka stále vyhľadávanej zábave majú potom pred očami
často úplne iné vzory života, ktoré ich môžu priviesť na menej dobré cesty. To poznáme
už u starých Rimanov. V dobe, kedy sa volalo: Chlieb a hry, speli k zániku. Čo nám
v dnešnej situácii hovorí patrónka Slovenska, keď sa na ňu zahľadíme?
Na Pannu Máriu sa dívame s posvätnou úctou, pretože je najslávnejšia zo všetkých žien.
Žiadna iná superstar ju nepredstihuje. Nikoho iného neoslavuje toľko obrazov, sôch,
chrámov a hudobných diel najlepších umelcov, než Pannu Máriu. Po nikom inom nenosí
krstné meno toľko ľudí, ako po Márii. A to je v móde nepretržite už dvetisíc rokov. Čím
sa stala takou slávnou? Skrze ňu prišiel na svet Spasiteľ - záchranca sveta - ten najdôležitejší zo všetkých. Ako si to však zaslúžila? Nijak: Boh si ju vybral bez jej zásluh, ale ona
mu dokázala povedať áno aj v situácii, ktorá ju presahovala, v situácii, kedy hrozilo, že
sa úplne znemožní. Pri zvestovaní nemohla chápať, ako sa stane matkou, keď muža nepozná. Musela sa báť, že ako nevydatá (slobodná - ?) matka môže byť vylúčená zo spoločnosti a dokonca i poslaná na smrť. Predsa povedala Bohu svoje ÁNO, pretože bola
zvyknutá hovorievať Bohu na jeho požiadavky vyjadrené v prikázaniach Biblie i na Boží hlas v jej svedomí vždy ÁNO.
Aj Ježišovi súčasníci mali k Ježišovej matke zvláštny vzťah. V evanjeliu upozorňujú: Je tu tvoja matka a tvoji príbuzní.
Ježiš nás prekvapí otázkou: Kto je moja matka? Každý, kto plní vôľu môjho otca, je môj brat i sestra, i matka.
Počuli ste dobre! Ježiš nám dáva jednoduchý návod, ako sa dostať do podobne vysokého postavenia ako samotná Panna
Mária. Stačí plniť Božiu vôľu. Povedať Bohu svoje ÁNO slovami i skutkami. Čo sa potom stane? Kto ma miluje, zachováva moje prikázania. Pre toho, kto miluje, nie je ťažké robiť to, čo chce milovaný. Kto ma miluje, (…) prídeme k nemu
a urobíme si uňho príbytok, hovorí Ježiš. Boh bude v tebe ako v Márii. Boh potom skrze teba ako skrze Máriu bude nanovo vstupovať do sveta. To bude tvoja veľkosť. Všimni si, ako môžeš urobiť tú najväčšiu kariéru na svete! Aj ty budeš
mať podiel na premene sveta. Svet už nebude bez Boha ani v tvojej škole či v pracovnom kolektíve, ani v parte pri zábave či pri športe, ani v politike, pretože tam bude Boh prítomný v tebe.
V mojej diecéze píšu birmovanci pred birmovkou a dospelí pred krstom list biskupovi. Čítam ich tisíce. Nie všetky sú
zaujímavé, ale je medzi nimi mnoho skvelých. Niektoré poukazujú práve na to, ako sa títo mladí dostali k Bohu. Napríklad Darina píše:
Moje rozhodnutie prijať sviatosť krstu nebolo jednoduché. Vieru som poznala vďaka priateľovi, ktorého som spoznala
pred troma rokmi. On i jeho rodina mi dali možnosť pozrieť sa na svet inými očami. V postupnom poznávaní mi viera
začala pomáhať a zmenila moje ideály a predstavy o rodine. Práve rodina môjho priateľa a ich zbožnosť je dôvodom,
prečo som sa vydala na dôležitú cestu hľadania.
Áno, katolík má povinnosť nájsť si pre manželstvo katolíckeho partnera. Pokiaľ sa zamiluje do neveriaceho, mal by ho
najskôr k viere priviesť, aby ich manželstvo bolo sviatostné, aby mohli ísť k Bohu spoločne. Spomínam si na jedného
mladíka, ktorý pred niekoľkými rokmi začal chodiť s neveriacou dievčinou. Upozornil som ho na problém a on na moje
prekvapenie povedal: Otče, ja ju chcem najskôr priviesť ku Kristovi a až potom si ju vezmem. Ak sa mi to nepodarí, tak
sa rozídeme. Nemal som odvahu mu veriť. Ale on s ňou priviedol ku krstu aj jej dve sestry a po rokoch sa vrátila ku sviatostiam aj ich matka.
Kresťania dostali dar viery nielen pre seba, ale preto, aby mohli byť užitočnejší, aby skrze nich Boh nanovo vstupoval do
sveta a do života jednotlivých ľudí, aby skrze ich poctivý život z Božieho slova bol svet uzdravený.
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Dnes hľadíme na Bolestnú Matku pod krížom, na ktorom jej syn a zároveň Syn Boží ukázal lásku až do krajnosti. Bratia
a sestry, ja v tomto pohľade čítam veľmi aktuálnu radu pre dnešnú situáciu. Naše národy vymierajú pre nedostatok lásky,
ktorá nehľadá seba, ale dobro druhého; na nedostatok lásky, ktorá je verná a nikdy nezanikne; na nedostatok lásky, ktorá
všetko vydrží, inak povedané: lásky, ktorá uzatvára verné manželstvo a neuteká z neho, keď to začne byť náročné; lásky,
ktorá prijíma deti a žije pre ich výchovu a večnú spásu. Svet bez pevných rodín a vychovaných detí zahynie, dnešná kultúra skončí a národy odovzdajú svoje územia iným národom.
Neskončí to však zle, ak kresťania splnia svoje poslanie a naučia svet opravdivo milovať láskou, ktorá vychádza z Boha.
Kto iný by to mohol učiť než tí, o ktorých hovorí Písmo: My sme poznali a uverili v lásku. Majte odvahu prijať pozvanie
Sedembolestnej Matky k záchrane vašich rodín a vášho národa. Ona sa za vás prihovára, ale ona tiež prosí vás o spoluprácu. Buďte si istí, že ničím iným jej neurobíte väčšiu radosť. Potom budete jej spoločníkmi a budete mať účasť aj na jej
sláve. Potom o nás povie Ježiš: To je moja matka a moji príbuzní.
Mons. Jan Graubner - homília v Šaštíne, 15.9.2011

Nebojme sa snívať svoje sny, Boh je mocný.
Na jednom kopci v lese boli tri stromy. Navzájom diskutovali o svojich nádejach a snoch. Prvý strom povedal: „Mojim
snom a prianím je stať sa truhlou pokladu. Tak by som mohol byť naplnený zlatom, striebrom a vzácnymi drahokamami.
Bol by som nádherne skrášlený dekoratívnou rezbou, takže každý by videl tú nádheru.“
Potom druhý strom povedal: „Raz budem mocnou loďou. Budem prevážať kráľa a kráľovné cez vody a plaviť sa po celom svete. Každý sa bude cítiť so mnou bezpečne, pretože sila trupu lode bude mohutná.“
Nakoniec tretí strom povedal: „Ja chcem vyrásť a byť najvyšší a najsilnejší strom v lese, takže ľudia ma budú vidieť na
vrchole kopca a pohliadnu hore k mojim vetvám, ktoré siahajú až k nebu a pomyslia si, ako som svojimi vetvami blízko
Boha. Budem najväčším stromom po celý čas a ľudia si ma budú stále pamätať a pripomínať.
Po pár rokoch mojich modlitieb za uskutočnenie svojich snov, prišla k stromom skupina drevorubačov. Keď jeden drevorubač prišiel k prvému stromu, povedal: „vyzerá skutočne ako silný strom, myslím, že by som mal možnosť predať drevo
tesárom“ a začal strom zotínať. Strom bol šťastný, pretože vedel, že z neho tesár urobí truhlu na poklady. Pri druhom
strome drevorubač povedal: „Tento vyzerá na silný strom, mohol by som predať drevo v lodeniciach.“ Druhý strom bol
tiež šťastný, lebo vedel, že je na svojej ceste stať sa mohutnou, kráľovskou loďou. Tretí strom, keď k nemu drevorubači
prišli, dostal strach, pretože vedel, že ak ho zotnú, jeho sny sa už nikdy neuskutočnia. Jeden z drevorubačov povedal:
„Nepotrebujem
nič
zvláštneho
zo
svojho
stromu,
takže
si
vezmem
tento,“
a zoťal
ho.
Keď sa prvý strom dostal k tesárom, bola z neho urobená bednička, teda skôr krmelec pre zvieratá. Bol umiestnený do
chlieva a naplnený senom. Toto vôbec nebolo, čo si prial a za čo sa tak vrúcne modlil. Druhý strom bol rozrezaný a bola
z neho vyrobená malá rybárska loďka. Jeho sny, že sa stane mohutnou loďou, prevážajúcou kráľa, tiež skončili. Tretí
strom bol rozrezaný na väčšie kusy a položený na pusté miesto v temnote.
Uplynulo mnoho rokov a stromy už na svoje sny dávno zabudli. Potom jedného dňa muž a žena prišli do chlieva. Ona
porodila a položila dieťa na seno do kŕmiacej bedničky, ktorá bola vyrobená z prvého stromu. Muž si prial urobiť jasličky
pre dieťa, ale toto koryto muselo stačiť a slúžilo ako jasle. Strom mohol cítiť dôležitosť tejto udalosti a vedel, že držal
najväčší a neprekonaný poklad po celý čas. O pár rokov neskôr skupinka mužov vstúpila na rybársku loďku, vyrobenú
z druhého stromu. Jeden z nich bol unavený a zaspal. Zatiaľ čo sa plavili na mori, prišla veľká búrka a strom vedel, že nie
je tak dosť silný, aby mohol udržať muža bezpečne na loďke. Muži zobudili spiaceho muža a On vstal a zvolal: „Utíš sa,“
a búrka utíchla. Vtedy strom vedel, že niesol Kráľa Kráľov na svojej loďke.
Konečne niekto prišiel a vzal tretí strom. Bol nesený mužom cez ulicu, kde sa mu ľudia vysmievali a zosmiešňovali ho.
Keď prišli na dané miesto a zastavili, muž bol pribitý na ten strom a pozdvihnutý k nebu, aby zomrel na vrchole kopca.
Keď prišla nedeľa, strom si uvedomil, že bol dosť silný na to, aby mohol stáť na vrchole kopca a byť tak blízko Boha ako
len bolo možné. Ľudia, keď na neho pozerali, dívali sa hore k nebu a pritom mysleli na Boha, pretože Ježiš bol na ňom
ukrižovaný.
Nie vždy vieme, aké má Boh s nami úmysly. Často sa ti nezdá, že veci idú podľa tvojich predstáv, ale vedz, že Boh má pre
teba plán. Pokiaľ vložíš svoju dôveru na Boha, On ti dá veľké dary. Každý z tých troch stromov získal to, po čom túžil,
ibaže nie cestou, ktorú si predstavovali. Môžeme ale vedieť, že Jeho cesty nie sú naše cesty, ale tie Jeho sú vždy tie najlepšie. Prajem veľa radosti a dobrodružstva s Pánom na ceste plnenia Božích plánov.
Stanislav Vnuk
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Základná škola Čierne- Ústredie
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011
V školskom roku 2010 / 2011 navštevovalo našu školu 249 žiakov ( 142 chlapcov, 107 dievčat ), ktorí boli rozdelení do 13 tried,
z ktorých 7 bolo na prvom stupni a 6 na druhom stupni. Špeciálnu triedu navštevovalo 10 žiakov. Do 7.A triede bol zaradený žiak, u
ktorého bol diagnostikovaný autizmus. Bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy. Tohto žiaka sme vzdelávali v domácom
prostredí. 61 žiakov prospelo s vyznamenaním, jeden žiak neprospel. Celkovo vymeškali žiaci 19 233 hodín. Školskú dochádzku
ukončilo 30 žiakov 9.ročníka. Všetci žiaci boli umiestnení na prihlásené stredné školy v prvom kole prijímacieho konania. Títo žiaci
v rámci celoslovenského Testovania 9 dosiahli v predmete matematika výsledok o 4,9 % vyšší ako bol celoslovenský priemer.
V predmete slovenský jazyk a literatúra dosiahli výsledok pod úrovňou celoslovenského priemeru. Okrem žiakov 9.ročníka sa prihlásili na stredné školy 4 žiaci 8. ročníka a 1 žiačka 5. roč. – všetci boli prijatí. Na škole pracovalo 17 kvalifikovaných učiteľov, asistent
učiteľa v triede pre žiakov s ŠVVP a vychovávateľka ŠKD.
Umiestnenie žiakov v súťažiach:
Názov súťaže
Meno a priezvisko - kolektív
okresné kolo
Trúchly, Haladej, Romanová
úsp.riešitelia
Pytagoriáda
úsp. riešiteľka
Matematická olympiáda Dominika Moravcová
Dominik Trúchly
4. miesto
Šach
Starší žiaci
3. miesto
Okresné kolo - futbal
1. miesto
Futb. turnaj - Vendryně Starší žiaci
Stolný tenis - chlapci
4. miesto
Kysucký triangel
Vybíjaná - dievčatá
5. miesto
Kysucký triangel
Florbal - chlapci
4. miesto
Kysucký triangel

Astrostop 2009

Martin Benko

7. miesto

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bolo usporiadanie prednášok a besied. Žiaci našej školy sa tiež zúčastňovali na športových
i kultúrnych akciách.
Kultúrne programy, vystúpenia pre verejnosť + šport. akcie
• Literárna súťaž – knižnica Čierne (žiaci VII.B)
• Lyžiarsky výcvik – SKI Čierne (žiaci VII.A)
• Medzinárodný šachový turnaj v Čiernom – (Dominik
Trúchly – 9. miesto v kategórii do 16. rokov), Marek Urbaník (10. miesto v kategórii do 16. rokov)
• Dopravné ihrisko Turzovka (žiaci III.A, III.B)
• Športový deň Vendryně (súťaž žiakov vo futbale, vybíjanej
a atletike)
• Beseda so spisovateľom Romanom Bratom – Vyšný koniec
(žiaci VI.A, VII.A)
• Seminár Poľsko – Wisla (projekt ANJ)
• Kurz fimovania Vendryně (žiaci ZŠ Čierne v rámci projektu
Spoznajme sa navzájom)
• Návšteva hvezdárne v Kysuckom Novom Meste (žiaci astronomického krúžku)
• Návšteva Múzea Čadca (žiaci VII.A, IV.A triedy)
• Beseda so spisovateľkou Mešťanovou a pracovníčkou knižnice (III.A, III.B)
• Beseda s matrikárkou OÚ Čierne (VIII.A trieda)
• Beseda so starostom obce Čierne Ing. Pavlom Gomolom
(IX.A,IX.B trieda)
• Beseda s kurátorom v rámci prevencie trestnej činnosti
(VIII.A, IX.A,IX.B trieda)
• Účasť na oslavách 66. výročia oslobodenia obce Čierne
(žiaci ZŠ Čierne)
• Veľkonočné tvorivé dielne (pre žiakov ZŠ Čierne a verejnosť)
• Školský plavecký výcvik – IV.A trieda (krytá plaváreň
Čadca)
• Výchovný koncert SZSU – IV.A, V.A, VI.A, VII.A, VII.B
trieda (Kostol sv. Ignáca – Čierne)

• Okresná súťaž ZÚ KARATE „KIHON-IDO“ do 12 rokov,
6.-5.kyu – 2. miesto K. Mitrengová
• Deň detí (ZŠ Svrčinovec) – účasť športových družstiev ZŠ
Čierne – Ústredie: futbal, vybíjaná, florbal, stolný tenis
• Deň boja proti drogám „Radšej sa hrať, ako drogy brať“ –
účasť žiakov V. – IX. ročníka (ihrisko ŠK Čierne, sála KD
Čierne) – akcie podľa programu
• Čerňanská latka – skok do výšky žiaci 8. a 9. ročníka – víťaz M. Padych ,146 cm
Folklórny krúžok
• „Mesiac úcty k starším“ (Domov dôchodcov)
• „Uvítanie detí do života“ (OÚ)
• „Mikuláš“ (Domov dôchodcov)
• „Od Lucie do Vianoc“ (pre ročníky 1. – 4.)
• „Od Lucie do Vianoc“ (pre družobnú školu vo Vendryně)
• Tanečná škola so skupinou KUK (DK Čadca)
• Vystúpenie pre Jednotu dôchodcov (OÚ)
• Vystúpenie na karnevale (OÚ)
• Vystúpenie na plese rodičov (OÚ)
• Vystúpenie na Deň matiek (OÚ, Domov dôchodcov)
• Vystúpenie – „Oslobodenie obce“ (pamätník OÚ)
• Vystúpenie – „ Kolaudácia Základnej školy Čierne – Ústredie“
Krúžok šikovné ruky
• Darčeky do Domova dôchodcov: „Mesiac úcty k starším,
Mikuláš, Deň matiek“
• Súťaž o najkrajší zvonček – Kysucké múzeum Čadca
Na škole prebiehala i mimoškolská činnosť v 14 záujmových
krúžkoch.
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Škola naďalej pokračuje v spolupráci so školami zo zahraničia (e- twinning) - poľskou školou v Koniakówe a českou školou vo Vendryně. Od septembra 2010 prebiehal so školou vo Vendryně PROJEKT PRIATEĽSTVO, ktorý bol financovaný z EÚ. Projekt bol
zameraný na športové aktivity a na tradície regiónov. Tiež sme sa zapojili do environmentálnych projektov Batérie na správnom mieste a Stromy poznania.
Vďaka projektu MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH škola získala 10 kusov PC + 3 notebooky + 1
dataprojektor.
Cez projekty z EÚ získal zriaďovateľ finančné prostriedky na nasledovné opravy:
- kompletné zateplenie obvodového plášťa novej školy,
- kompletnú rekonštrukciu vnútorných priestorov starej aj novej školy,
- kompletnú výmenu vykurovacích telies, rozvodov vody a elektriky,
- výmenu školského nábytku,
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska .
Naša škola zaplatila zo svojho rozpočtu opravu krovu, výmenu strešnej krytiny na starej škole, oplotenie multifunkčného ihriska
a zavedenie kamerového monitorovania školy a areálu školy. Tieto veľké opravy sa realizovali od 29.6.2010 do apríla 2011.
Nový školský rok 2011 / 2012 bol slávnostne otvorený 5.septembra. V tomto školskom roku sú žiaci rozdelení do 13 tried (6 na
1.stupni a 7 na 2.stupni, z toho sú 2 špeciálne triedy- 7.B a 8.B) a 1 oddelenie školského klubu. Celkovo navštevuje našu školu 225
žiakov . Voľný čas môžu žiaci tráviť v týchto záujmových útvaroch: futbalový krúžok, hokejbal a florbal, šachy a počítače, pohybové
hry, novinársky krúžok, varenie, astronomický krúžok, matematika Testovanie 9, počítačový krúžok a hra na gitaru.
Koncepčný zámer školy na školský rok 2011 / 2012 :
• v súlade s reformou špeciálneho školstva vypracovať pre špeciálnu triedu školský vzdelávací program,
• vypracovať školské vzdelávacie programy pre štvrté a ôsme ročníky,
• zabezpečiť vyučovanie v 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročníku v súlade so školským vzdelávacím programom a pripraviť sa na postupné zavádzanie školskej reformy v ostatných ročníkoch,
• zabezpečiť vyššie percento projektového vyučovania – 30% z celkového počtu,
• 100 % odbornosť vo vyučovaní cudzích jazykov,
• mimoriadnu pozornosť venovať nadaným žiakom / olympiády, súťaže /,
• zvýšenú pozornosť venovať deťom s poruchami učenia, správania – v spolupráci s PPP integrovať žiakov do špeciálnej triedy,
• zvýšenú pozornosť venovať spolupráci s družobnou školou v Koniakówe v Poľsku a vo Vendryně ČR – zvýšiť počet stretnutí PP
a žiakov na štyri – projekt E – Twinning,
• zamerať sa na čítanie s porozumením,
• zlepšiť výsledky testovania zo slovenského jazyka v 9. ročníku.

Ďakujeme starostovi obce a ostatným zamestnancom OÚ za doterajšiu spoluprácu a dúfame v jej zachovanie do budúcna. Prajeme žiakom a zamestnancom veľa zdravia, osobného šťastia a pracovných úspechov v novom školskom
roku 2011 / 2012.

Vedenie ZŠ Ústredie

Materská škola Čierne – Ústredie v školskom roku 2010/2011
Skončil sa školský rok. Prázdniny sú už tiež za nami a my vám chceme v skratke priblížiť, ako prežili školský rok deti z našej materskej školy. Začínali sme trochu netradične až v polovici septembra, z dôvodu rekonštrukcie a nadstavby budovy . Otvorili sme tri
triedy, do ktorých nastúpilo 63 detí. Dochádzka do jednotlivých tried bola pomerne dobrá aj napriek sťaženým podmienkam. Detí
počas celého roka pracovali vo viacerých krúžkoch, ako tanečný, výtvarný, environmentálny, anglický. Zúčastnili sme sa na mnohých
celoslovenských výtvarných súťaží a ich získali ocenenia : Žitnoostrovské pastelky, Pramienok, Zázraky prírody očami detí, Svet okolo nás, Môj farebný svet, Žabka BUPI a jej kamaráti . Celý školský rok bol pestrý a bohatý na rôzne akcie, v októbri deti navštívili
starkých v Domove dôchodcov, pre ktorých pripravili darčeky a pekný kultúrny program. December sa niesol v duchu príprav na
najkrajšie sviatky roka. Deti najskôr v MŠ privítali dlho očakávaného Mikuláša a potom sa s radosťou pustili do vianočnej výzdoby
a pečenia perníkov. V rámci ekoprogramu: Spoznávame vtáčiky v našom regióne deti spoločne s „ujom „ Ing. Milanom Lašom zostrojili kŕmidla a vtáčiu búdku na hniezdenie, ktoré sú umiestnenie pri materskej škole, aby deti pozorovali život a správanie vtáčikov
počas celého roka. K tradíciám školy neoddeliteľne patrí aj karneval a obvodové kolo v prednese poézie a prózy pod názvom „Básničkovo“. Navštívili nás i divadielka z Martina , Žiliny, ale i detí zo ZŠ Čierne V. koniec s divadielkom „O šípkovej Ruženke„ pod
vedením p. uč. Mgr. Oravcovej. V máji deti potešili svoje mamičky besiedkou a začiatok júna bol venovaný všetkým deťom. Tie
naše ho spoločne prežili s kamarátmi z Čiech a Poľska na Trojmedzí, navštívili Ranč v Brodne a zažili veľa dobrodružstva v rozprávkovom kráľovstve v materskej škole. Na konci školského roka si predškoláci slávnostne prevzali Osvedčenia
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a rozlúčili sa s mladšími kamarátmi, pre ktorých si pripravili darčeky a rozlúčkovú diskotéku. V závere nášho príspevku chceme podotknúť, že všetky aktivity sú tradičnými podujatiami poriadanými v našej škole. Väčšinu
z nich realizujeme v spolupráci s rodičmi a širokou verejnosťou, preto vďaka patrí celému kolektívu, ochotným rodičom, Rade školy i
zriaďovateľovi za krásne prežitý rok.
Kolektív Materskej školy Čierne – Ústredie
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Za obdobie jún 2011 –september 2011

Manželstvo uzatvorili...
Peter Jašurek – Veronika Bednárová
Tomáš Najdek – Michaela Franková
Pavel Převrátil – Renáta Špiláková
Radúz Sedlár – Katarína Krellová
Marián Poláček – Zuzana Benčíková
Peter Jendrisek – Mária Kubicová
Peter Miko – Mária Ondrušková
Mgr. Miroslav Bazger – Tatiana Potočárová
Ing. Richard Valo – Monika Gomolová
Jozef Kozák – Ing. Alena Juricová
Miroslav Mihalec – Ing. Michaela Baculová
Róbert Králik – Lucia Rybáriková
Jozef Jurga – Jana Baroňáková
Tibor Časnocha – Zuzana Križková
Tomáš Ptačin – Stanislava Stráňavová

Prišli na svet...
Nella Časnochová, Alex Židek,
Samuel Mikula, Juraj Liščák,
Adam Straka, Filip Oravec,
Karolína Jašurková, Júlia
Legerská, Tobiáš Kubaň,
Dominik Stráňava,
Tomáš Ďurkáč,
Michal Michnica,
Marika Labajová

Navždy nás opustili...
Jozef Kráľ, Anna Kužmová, Vincent Laš, Milan Ramšák,
Verona Mariniaková, Anna Mrmusová, Stanislav Tatarka,
Janka Zagrapanová, Terézia Strýčková

Obecná knižnica v Čiernom
Obecná knižnica v Čiernom je presťahovaná v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec (bývalá bohoslužobná miestnosť)
a je verejnosti sprístupnená:
pondelok 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
streda
12:00 – 17:00
piatok
12:00 – 16:00
V príjemnom prostredí Obecnej knižnice si môžete prečítať aj časopisy ako napr.: Fifík, Kamarát, IN, Život, Plus 7 dní,
Kysuce, Bývanie. Knižný fond je neustále dopĺňaný novými titulmi pre deti i dospelých. Zápisné pre deti je: 0,50 €, študenti: 1 €, dôchodcovia: 1 €, dospelí: 1,50 €. Okrem toho môžete v knižnici využiť i služby internetu, kde je poplatok za
každých započatých 15 minút : 0,33 €.
Upozornenie pre čitateľov!
Upozorňujem všetkých čitateľov, ktorí si zapožičali knihy pred viac ako troma mesiacmi, aby do 10. 11. 2011 prišli knižné tituly vrátiť späť do knižnice. V opačnom prípade vám po tomto termíne bude zaslaná upomienka s peňažnou pokutou. Ďakujem za pochopenie.
Pripravujeme pre deti MŠ a ZŠ:
- exkurzie a besedy,
- výtvarnú súťaž pre deti MŠ a ZŠ na tému Môj najobľúbenejší knižný hrdina. Svoje práce noste, prosím, do 24.10.
2011 do Obecnej knižnice v Čiernom. Naj získajú po vecnej odmenu a zo všetkých si urobíme výstavu.
Iveta Bobulová (knihovník)
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Kultúrne, spoločenské a športové podujatia uskutočnené júl - september 2011
3. júl
V nedeľu 3.7. 2011 sa konali pri Kostole sv. Petra a Pavla v Čiernom – Vyšný koniec hodové slávnosti. Po sv. omši malo nasledovať
kultúrne vystúpenie domácich mažoretiek TINA a FS Drevár z Krásna nad Kysucou. Pre nepriazeň počasia sa program nemohol
uskutočniť a prekladá sa na jeseň do kultúrneho domu v Čiernom – Ústredí. O presnom termíne vystúpenia budete včas informovaní
obecným rozhlasom a plagátom.
8. – 15. júl VII. ročník Medzinárodného tábora na Trojmedzí – Vendryně, Česká republika
Od 8. 7. do 15. 7. 2011 sa uskutočnil už VII. ročník Medzinárodného tábora na Trojmedzí. Deti natešené a plné očakávania odchádzali do Vendryně, kde sa tento raz tábor realizoval. Z našej obce sa ho zúčastnilo opäť 15 detí. Hneď v prvý deň prebiehal krst táborníka, na ktorý určite nikto len tak ľahko nezabudne.
Počas ôsmich dní boli pre deti pripravené rôzne súťaže,
výlety a aktivity. Napríklad: písmenková súťaž, táborák,
ukážka športovej kynológie, vedomostná súťaž IQ táborníka, výtvarná súťaž s výstavou, diskotéky. Navštívili
sme vápenné pece vo Vendryni, zámok, park a galériu v
Karvinej. V Poľskom Těšíne sme si prezreli Studňu
troch bratov, historické centrum, Piastovskú vežu a
Těšínské Benátky. Úžasným zážitkom bola aj návšteva
SKI AREÁLU Mosty u Jablunkova , a to bobovej dráhy
a trampolíny. Kúpanie v horúcich dňoch, ktoré sme mali
počas celého tábora nám padlo veľmi vhod. Bazény v
Bystřici nad Olší, na chate Studeničné, aj kúpalisko
Ameryka v Jablunkove nás vždy po túre výborne osviežili. Tancovali sme Zumbu, pripravovali program na
záverečné vystúpenie pre starostov a riaditeľov, naučili
sa spievať českú a poľskú hymnu, zdokonaľovali sa
v jazykoch aj vo vybíjanej. Každý deň sa zapisoval do
táborovej kroniky. V posledný deň po raňajkách nastalo
lúčenie, slzy, objatia, ale hlavne zostali krásne spomienky na nové kamarátstva, zážitky, priateľstvá a možno aj lásky...
23. júl Detská diskotéka v sále kul. domu v Čiernom.
Pre deti bola pripravená súťaž o najzelenší model a hudobná produkcia v podaní Tomáša Padyšáka.
31. júl
Hodové slávnosti pri kostole sv. Ignáca z Loyoly v Čiernom – Ústredí. Stánkový predaj, hodové atrakcie a ľudová zábava v sále kul.
domu v Čiernom.
13. august
Prázdninová detská diskotéka v sále kul. domu, v programe vystúpili dievčatá z Klubu pri MP v Čadci.
27. august Tretí ročník spoločného stretnutia v slovensko- česko- poľskom pohraničí na Trojmedzí.
Žilinská diecéza, Ostravsko - Opavská diecéza a Bielsko-Źywiecka diecéza v spolupráci s obcou Čierne, Združením obcí Jablunkovska a Gminou Istebna zorganizovali v sobotu 27.augusta 2011 slávenie Eucharistie na Trojmedzí pod patronátom biskupa Žilinskej
diecézy Mons. Tomáša Galisa, biskupa Bielsko - Źywieckej diecézy Mons. Tadeusza Rakoczyho a biskupa Ostravsko – Opavskej
diecézy Mons. Františka Václava Lobkowicza. Na začiatku sv. omše prítomných pozdravil biskup Bielsko - Źywieckej diecézy Mons.
Tadeusz Rakoczy. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše k úcte Panny Márie Kráľovnej bol František Václav Lobkowicz. Na
stretnutí boli prítomní aj starostovia okolitých obcí, predstavitelia verejného života z troch krajín a stovky veriacich. Na svätej omši
zaspieval Chrámový zbor z Jablunkova. Po svätej omši začal kultúrny program, v ktorom sa predstavili súbory z troch krajín. Slávenie
svätej omše na Trojmedzí hovorí o spolupráci a súdržnosti troch národov. Každá strana česká, poľská a slovenská do prípravy dala
svoje úsilie. Táto myšlienka upevnila a spojila tri národy.
10. september
Obec Čierne - Príspevková organizácia TES Čierne, Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí pripravila pre
deti DISCO PARTY v sále kul. domu v Čiernom. V programe vystúpili deti z letného kurzu tancov hip - hop a break dance, členovia
Klubu pri MP v Čadci, program ďalej pokračoval ukážkou beatboxu v podaní Patrika Pretáka z Novej Bystrice a miešania nealko
nápojov spojeného s ohňovou šou v podaní Patrika Krišicu zo Svrčinovca.
Z letného kurzu tancov boli naj tanečníci ocenení vecnými cenami a miešanými nealko nápojmi.
14. september
Spoločné stretnutie OZ a predstaviteľov obcí Kysuckého triangla na ihrisku ŠK Čierne. Podujatie organizovala obec Čierne. Vo futbalovom turnaji 1. miesto obsadila obec Skalité, 2. miesto obec Čierne a 3. miesto obec Svrčinovec. Najlepším strelcom sa stal Ľubomír
Vorek z Čierneho (5 gólov), titul Najlepší brankár získal Ondrej Rovňan zo Skalitého a titul Najlepší hráč Miroslav Gomola zo Svrči-
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novca. Okrem toho boli pre hostí pripravené aj zábavné - športové súťaže : beh s traktorovou pneumatikou, kde 1. miesto obsadilo
družstvo z Čierneho (Milan Gomola a Peter Putyra),pre ženy boli pripravené súťaže v hode do diaľky gumenou čižmou, kde opäť 1.
miesto obsadila obec Čierne (Beáta Stašová a Martina Štetiarová). V kopaní do brány z rôznych vzdialeností si najúspešnejšie počínala aj tentoraz obec Čierne s plným počtom platných kopov (Oľga Kopečná a Mária Benčíková). Populárna súťaž pre mužov i ženy,
a to pitie piva cez slamku čo najrýchlejšie preverila všetky tri obce na konci športového zápolenia a prekvapivo, prvenstvo si vybojovali všetky súťažné dvojice s rovnakým počtom získaných bodov. Podujatím sprevádzal Ján Ďurica.
Výsledky jednotlivých športových súťaží:
futbalový turnaj:
1. miesto obec Skalité
2. miesto obec Čierne
3. miesto obec Svrčinovec
najlepší strelec: Ľubomír Vorek (Čierne) najlepší brankár: Ondrej Rovňan (Skalité) najlepší hráč: Miroslav Gomola (Svrčinovec)
hod gumenou čižmou:
1. miesto obec Čierne
2. miesto obec Svrčinovec
3. miesto obec Skalité
beh s traktorovou pneumatikou: 1. miesto obec Čierne
2. miesto obec Svrčinovec
3. miesto obec Skalité
kopanie do brány z rôznych vzdialeností:
1. miesto obec Čierne
2. miesto obec Skalité, Svrčinovec
17. september
XII. ročník Cez tri štáty Európy – turistický pochod s TK AHA Čierne
23. september
X. ročník turistického pochodu – Jánošíkov chodník s TK AHA Čierne

Pripravujeme:
Príspevková organizácia TES Čierne pripravuje dvojmesačný
kurz (8 stretnutí ) s lektorom country tancov od 6. októbra
2011 pravidelne každý štvrtok od 18:00 – 19:30 hod. sále kul.
domu v Čiernom. Kurz je pre jednotlivcov každého veku
a pohlavia.
Záujemcovia hláste sa v Obecnej knižnici (v budove ZŠ – Vyšný
koniec) u p. Bobulovej, alebo na tel. čísle: 43 73 183, mobil:
0908 838 346. Cena kurzu: 18,- €.
október
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším spoločné stretnutie seniorov spojené s kultúrnym programom a občerstvením.
november
25.11. 2011 Katarínsky večierok
Rada školy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec poriada dňa 25.11.
2011 (piatok) KATARÍNSKY VEČIEROK so živou hudbou
v školskej jedálni ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec Začiatok:
18:00 hod. Vstupné pre pár: 30,- € /prípitok,0,7 l vína pre pár,
minerálka, večera, chuťovky, káva, zákusok, polnočná kapustnica/ Okrem toho bude pripravený kultúrny program a tombola
Všetkých srdečne pozývame! Záujemcovia sa môžu hlásiť u p.
Bobulovej v Obecnej knižnici (v budove ZŠ s MŠ Čierne –

Vyšný koniec), alebo na tel. čísle: 43 73 183, mobil: 0908
838 346.
december
Uvítanie novorodeniatok do života - slávnostné odovzdávanie
pamätných plakiet novorodencom spojené s podpisom do pamätnej knihy a kul. programom.
4. december
Mikulášske prekvapenie pre deti spojené s rozsvietením stromčeka pred obecným úradom.
27. december - Jasličková slávnosť (kul. vystúpenie detí
z farského spoločenstva)
31. december - Uvítanie Nového roka na Trojmedzí
- stretnutie s občanmi troch krajín na Trojmedzí – spoločné
uvítanie Nového roka.
Zmena
podujatí
v y h r a d e n á! Viac informácií o
podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z internetovej stránky našej obce www.obeccierne.sk , z obecných vitrín
alebo na telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183.
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete
na stránke: www.klub-aha.sk /Róbert Tatarka – predseda klubu,
kontakt: 0915 183 410 /.

POHÁROVÉ SÚŤAŽE DHZ ČIERNE - VYŠNÝ KONIEC
Súťaž o Pohár starostu obce
Dňa 16. 7. 2011 sa v Čiernom na Polesí uskutočnil deviaty ročník súťaže DHZ o Pohár starostu obce. Súťaže sa zúčastnilo
deväť hasičských družstiev. V slávnostnom príhovore vystúpil
starosta obce Ing. Pavol Gomola a predseda OV DHZ pán Ladislav Dedič. Súťaž umocnila účasť starostu obce Klokočov pána
Stríža a riaditeľa ZHZ Ing. Kapustniaka. Po úvodnej časti začalo
súťaženie družstiev v jednom kole s výsledným poradím:
Družstvo mužov:
1. miesto Podvysoká čas 14:16
2. miesto Staškov
čas 14:63
3. miesto Skalité
čas 15:74
4. miesto Raková
čas 16:95
5. miesto H. Kelčov čas 17:44
6. miesto Zákopčie
čas 22:32

7. miesto Čierne V. k. čas 28:91
8. miesto Svrčinovec čas 33:40
Družstvo žien:
1. miesto Čierne V. k. – čas 26.23
Všetky družstvá súťažili podľa pravidiel a preukázali dobrú pripravenosť nielen na súťaž, ale aj na prípadný zásah proti živlu.
Ďakujeme organizátorom za prípravu a príjemnú atmosféru, ako
i sponzorom Ing. Pavlovi Gomolovi, Milanovi Jurgovi, Milanovi
Moravcovi a Vladovi Krenželovi za finančnú podporu.

Súťaž o Pohár riaditeľa školy
V nedeľu 2. októbra 2011 sa v Čiernom – Vyšný koniec uskutočnila posledná sezónna hasičská súťaž žiakov o Pohár riaditeľa
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ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo 13 družstiev , ktoré spoločne súperili
v ukážke hasičského útoku.
Umiestnenie:
Družstvo chlapcov:
1. Kolárovice čas 14:83
2. Čierne V. k. čas 15:40
3. Čierne V. k. čas 16:32
4. Raková
čas 20:73
5. Staškov II.
čas 21:23
6. Staškov I.
čas 19:03
7. Oščadnica
čas 33:07
8. Svrčinovec
čas 34:69
Družstvo dievčat:
1. Kolárovice čas
2. Setechov
čas
3. Čierne V. k. čas
4. Zákopčie
čas
5. H.Vadičov
čas

16:41
18:49
18:96
21:48
25:03

kultúra a šport
Podujatia sa zúčastnili vzácni hostia: Ing. Pavol Gomola, Ladislav Dedič riaditeľ OV DPO, Ľudovít Kováčik predseda OV
DPO, Mgr. Ladislav Knap. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže
boli odovzdané ocenenia riaditeľom OV DPO Ladislavom Dedičom a predsedom DHZ Ignácom Moravcom:
- v súťaži žiakov vo výtvarnom prejave na tému: ISKRA POSOL PLAMEŇA, v kategórii: žiaci ocenení komisiou,
získala diplom a medailu Michaela Oravcová, žiačka ZŠ
s MŠ Čierne - Vyšný koniec,
- ďakovné listy za výborné výsledky pri plnení odznaku Plameň a vzornej reprezentácii DHZ v kategórii žiaci, získali:
Bibiana Šmatlavová, Barbora Bestvinová, Ivana Mikulová,
Martina Gavláková , Kristína Krupcová, Róbert Franek, Ján
Malík a Maroš Krenželák, žiaci ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec.
Výbornú reprezentáciu a umiestnenie žiakov v hasičských súťažiach už sedem rokov zabezpečuje tréner Miroslav Malík, za čo
mu patrí úprimné poďakovanie.
Mgr. Dana Oravcová,
tajomníčka DHZ Čierne - Vyšný koniec

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v decembri 2011.

